
Český	den	proti	rakovině	byl	i	letos	úspěšný	

Do 21. ročníku této celostátní sbírky se 10. května 2017 už po sedmnácté zapojil i náš 
klub. Počasí bylo pěkné a lidé si kytičky ochotně kupovali, k čemuž jistě přispěla i propagace 
v České televizi.  

O celou akci se opět obětavě postarala Hedvika Juřinová a do prodeje se zapojilo 22 
členů klubu, kteří prodali 2950 kytiček a vybrali 69506 Kč. Dalších 2290 kytiček nám prodali 
studenti ostravských gymnázií - Matiční a Biskupské, za což jim moc děkujeme. Jen škoda, 
že studenti z Biskupského gymnázia neprodali 260 kytiček a vrátili nám je pozdě, takže jsme 
je už nestihli prodat. Příští rok si to musíme organizačně pojistit, abychom v takovémto 
případě měli šanci ještě odpoledne kytičky doprodat.  

Lidé nejčastěji dávali těch doporučených 20 Kč, ale mnozí dali i více, takže jsme za 5240 
kytiček vybrali celkem 119580 Kč, což představuje průměr za 1 kytičku 22,82 Kč.  A jak 
dopadla naše“vnitroklubová soutěž“ prodejců? Pokud jde o množství prodaných kytiček, tak 
zde bezkonkurečně zvítězil Milan Švidrnoch, který jich prodal 600! Na 2.-3. místě jsou 
Milena Dluhošová a Hedvika Juřinová, které prodaly po 300 ks, 4. – 5. místo obsadili Ivo 
Rodryč (210 ks) a Jadwiga Filipcová (200 ks).   

A kdo byl nejúspěšnější obchodník? Nejlépe si vedl jako vždy náš předseda Pavel Kreml 
s průměrem za 1 kytičku 40,25 Kč, na 2. místě byla Eva Sitková (30,48), 3. Soňa Krčmářová 
(26,81), 4. Milan Švidrnoch (26,16) a 5. Mirka Paskonková (24,46). Gratulujeme a děkujeme 
samozřejmě i všem ostatním, kteří se do prodeje zapojili.  

Veliké poděkování patří Hedvice Juřinové s manželem, kteří se o všechno obětavě 
postarali. Všem členům klubu přejeme hodně zdraví a elánu, abychom se mohli do sbírky 
zapojit i v příštím roce. Liga proti rakovině nám z vybraných peněz zaslala 30%, což letos 
představuje částku 35874 Kč, kterou můžeme použít na klubovou činnost. A prodávající 
odměníme tím, že jim snížíme účastnický poplatek na některou z klubových akcí (vesměs na 
rekondiční pobyt). Takže prodejem kytiček podporujeme projekty LPR, naši klubovou činnost 
i sebe (tzn. tři v jednom ).   

Ještě jednou všem díky a 9. května 2018 pojďte do toho opět s námi! 
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